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Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud-

gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt 

de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda-

gogiske mål for sammenhængen mellem det pæda-

gogiske læringsmiljø og børns læring.  

Rammen for at udarbejde den pædagogiske 

læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede 

formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendt-

gørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i 

publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, 

Rammer og indhold. Publikationen samler og formid-

ler alle relevante krav til arbejdet med den pædago-

giske læreplan og er dermed en forudsætning for at 

udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor hen-

vises der gennem skabelonen løbende til publikatio-

nen. På sidste side i skabelonen er der yderligere 

information om relevante inspirationsmaterialer.  

 

https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
https://emu.dk/dagtilbud/en-paedagogisk-laereplan/den-styrkede-paedagogiske-laereplan-rammer-og-indhold
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Hvem er vi? 

 

Her beskriver vi kort vores stamoplysninger, pædagogiske profil og lokale forhold. Det kan for eksempel 

være børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger, de fysiske rammer, geografisk 

placering og andre ting, der har betydning for vores pædagogiske arbejde. 

Børnehuset Skjoldungerne er en integreret 0-6 års institution, som ligger midt i det naturskønne Lejre, og vi 

er tæt på skov, grønne områder og åen. Vi er et stort børnehus, men vægter de små grupper og enheder. 

Vores hus er opbygget med to afdelinger (Ravnshøj og Uglehøj). I hver afdeling er der både vuggestuegrup-

per og børnehavegrupper for de 3-4-årige. Dette gør, at hverken børn eller voksne skal forholde sig til alle 

børn, men kun til dem som giver mening for hverdagen - dette tror vi på giver tryghed og trivsel. Vi har 

mange skønne faciliteter, hvor vi kan lave pædagogiske aktiviteter i små grupper. Vi har bålpladser, bakker 

til at løbe op og ned ad, klatrestativer, indendørs motorikrum, fællesrum til sang og rytmik, små grupperum til 

fordybelse og meget mere. Det sidste år børnene går i børnehave, rykker de op i den gruppe der hedder Vi-

kingerne, hvor de kommende skolebørn samles, et år før de starter i skole. Der er fælles indskrivning til bør-

nehuset og vuggestuebørnene bliver automatisk flyttet videre til børnehaven den 1 i den måned barnet fylder 

3 år. 

I vuggestuen er der plads til 56, børn fordelt på fem stuer og i børnehaven er der plads til 123 børn fordelt på 

seks stuer.  

Vi har fast personale i hvert hus, men vi hjælper hinanden på tværs af afdelingerne ved sygdom og ferier. I 

sommerferien er de to afdelinger slået sammen i 2-3 uger.  

Vi er uddannelsesinstitution og modtager pædagogstuderende fra Absalon i Roskilde.  

Vores pædagogik  

Vi arbejder ud fra Lejre Kommunes strategi om trivsel og læring for alle børn. Vi bruger naturen og vores 

skønne institution som springbræt til at have fokus på fællesskabet og trivsel for alle børn. 

Vi ved, at alle aktiviteter og rutiner er udviklende for børnene, så pædagogik for os foregår hele dagen. Fra I 

træder ind ad døren og vasker hænder med jeres barn, til vi siger farvel og på gensyn. Ud fra iagttagelser af 

de enkelte børnegrupper tilpasser vi vores pædagogiske praksis og tilrettelægger afvekslende aktiviteter, så 

den passer til den enkelte børnegruppe. 
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Vi arbejder anerkendende, tager udgangspunkt i barnets individuelle behov og har fokus på det enkelte 

barns nærmeste udviklings zone og at hvert barn har forskellige måder at lære på. For os er det vigtigt, at 

der er plads, tid og ro til at være barn. Børnene skal fornemme et trygt miljø, hvor der er mulighed for trivsel 

og mange former for læring, dette gøres igennem nærvær, omsorg og tryghed fra de voksne.   

En stor del af vores pædagogiske arbejde sker i hverdagssituationerne og også i spisesituationerne. I Skjold-

ungerne har vi lavet en mad og måltidspædagogik. Den er at finde i sin fulde form på vores hjemmeside. 

Herunder har vi valgt at medtage de væsentlige elementer omhandlende det pædagogiske arbejde omkring 

måltidet. 

 

Målsætning er: 

At inspirere børnene til at få gode kostvaner, og til selv at kunne træffe sunde valg på forskellige tidspunkter i 

deres udvikling. 

At børnene forbinder det at spise og være sammen om måltidet, med en god og positiv oplevelse. 

At fremme det sociale samvær, skabe nye relationer blandt børnene og styrke fællesskabet. 

At præsentere børnene for forskellige madvarer, sæsonens råvarer, rå eller tilberedt.  

At børnene deltager i processen fra ”jord til bord” og fremme økologien. 

At lære børnene om kost og hygiejne.  

At have fokus på de pædagogiske læreplaner i vores måltidspædagogik. 

At inddrage børnene i aktiviteter omkring måltidet. 

1.  

Alt dette er med til at gøre måltidet trygt og rart, og øger børnenes lyst til at spise og smage nye råvarer. 

 

Målsætningen opfyldes ved: 

At rammerne for måltidet er strukturerede og genkendelige. 

At selve måltidet foregår i en god og hyggelig atmosfære, hvor børn og voksne oplever nærhed og ro. 

At når børnene har en vis alder, lærer at række maden videre, vise hensyn, vente, og at udtrykke sig positivt 

om måltidet.  

At lyd og aktivitetsniveauet dæmpes, så der skabes ro før og under måltidet. 

At børnene er med på skift til, at tilberede mad som en pædagogisk aktivitet. 

At børnene lærer om maden, hvor kommer råvarerne fra, deltager i pasningen af vores væksthus og høj-

bede. 

At børnene er ude i naturen og finde urter mm., der kan spises.   

At børnene lærer at sætte ord på maden, får sat sanserne i spil ved at røre, smage, dufte og kommer om-

kring de 5 grundsmage: sødt, salt, surt, bitter og umami. 

 

Mad og pædagogik                     

De sociale rammer for måltidet påvirker børnenes maddannelse. Det, at børnene spiser sammen i grupper, 

er med til at styrke deres sociale kompetencer, og at give dem en følelse af at være inkluderet i fællesskabet.  

Ved måltidet er der ro og tid til, at tale om små og store ting og eventuelt dele oplevelser hjemmefra. 
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I børnehaven er børnene med til at dække bord på skift, og alle hjælper med at rydde op bagefter. Børn og 

voksne hjælpes ad med at skylle service af og tørre borde af på stuen.  I vuggestuen får børnene små opga-

ver, alt efter alder. Disse små opgaver styrker børnenes fællesskabsfølelse og samarbejde, og de lærer me-

get ved at inddrages i de små praktiske gøremål og føler sig anerkendt.  

 

Den voksnes rolle under måltidet, er at samle børnene og skabe den rette stemning, ro og tryghed. Den 

voksne er også en rollemodel, som kan påvirke barnets appetit, og motivere dem til at smage og spise nye 

ting. Derfor er det også vigtigt, hvordan vi som voksne forholder os til maden, taler om den, og at vi selv viser 

børnene madmod og madglæde. 

Vi opfordrer børnene til at smage på maden. Hvis der ikke er noget fra dagens menu der frister børnene, bli-

ver de tilbudt et stykke rugbrød med smør. 

I vores daglige arbejde omkring måltidet, kommer vi rundt om alle lærerplanstemaer.   

 

Mad er ikke kun noget vi spiser      

Gode mad- og måltidsvaner handler ikke kun om at spise sund mad! Når børnene er med til at købe ind og 

lave mad, finder de ud af, hvor maden kommer fra. Det gør børnene mere interesseret i maden og giver lyst 

til at spise den. Madlavning og eventuelle indkøb indgår i ugens løb på linje med andre aktiviteter. Vi ser det 

som en pædagogisk aktivitet, hvor vi inddrager børnene så vidt det er muligt.                                                                               

 

Praksisfortælling: 

 

Når vi arbejder med børnene i små grupper, støtter vi deres kompetencer og relationer til hinanden.  

Fællesskabet er et vigtigt element i den sociale udvikling og børnene danner nye fællesskaber i denne aktivi-

tet. 

I Vikingerne har vi mandag og onsdag eftermiddag en aktivitet med tre børn, hvor vi laver eftermiddagsmad 

til begge stuer. Vi har holdene 4 uger ad gangen. 

”Vi har tre børn, to drenge og en pige. Pigen vil rigtig gerne lave ”blomsterboller” med æbledeleren. Dren-

gene følger med og vil også gerne lave blomster. En af drengene siger; ”Se, jeg kan lave bittesmå boller 

med æbledeleren”. Fantasien sætter ingen grænser, og snakken går på om der er nok bittesmå boller til os 

alle sammen”. 

 

Vores værdier i børnehuset er:  

Trivsel: 

 

Som voksne skal vi skabe et godt børnemiljø, hvor vi har øje for barnets perspektiv og inddragelse i lærings-

miljøet, som finder sted hele dagen.  

Vi understøtter det gode børneliv fysisk og psykisk. Der er plads til tid og ro til at være barn og nære og til-

lidsskabende voksne giver barnet nærvær, omsorg og tryghed til at kunne udvikle sig. 

Omsorg, udvikling, forudsigelighed og genkendelighed giver børn i trivsel. 
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Trivsel ses ved at børnene er glade for at være i børnehaven eller vuggestuen, hvor de bliver mødt af posi-

tive voksne. Et godt forældresamarbejde skaber ligeledes grobund for tryghed og trivsel for børn og voksne. 

Voksne i trivsel skaber ligeledes gode rammer for børn i trivsel. 

De voksne skaber rammerne for et godt børnemiljø, hvor der er plads til forskellighed og inkluderende fæl-

lesskaber. De voksne understøtter barnet i at have mindst én god ven i institutionen. 

 

 

Ligeværdigt menneskesyn: 

 

Det at være barn har en værdi i sig selv, og børn har ret til at være forskellige og udvikle sig i forskelligt 

tempo. Barnet har ret til at udtrykke sine synspunkter, som skal tillægges passende vægt i overensstem-

melse med alder og modenhed. Barnet skal føle sig set og hørt og vi voksne skal kunne rumme alle barnets 

følelser. Vi har en tro på at alle voksne og børn gør det bedste de kan. Alle børn og voksne er forskellige og 

alle har noget at byde ind med i fællesskabet. 

 

Alle forældre er forskellige og institutionen skal sammen med de enkelte forældre afstemme gensidige for-

ventninger til hinanden, som bygger på et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om børnenes trivsel og læ-

ring, hvor såvel forældre og dagtilbud har et ansvar.  

 

Nærvær: 

 

De voksne skal både fysisk og psykisk være tilstede i kontakten med barnet. Vi lytter, følger barnets initiati-

ver, og benævner dem, så barnet oplever en tæt kontakt og den voksnes fulde opmærksomhed. Vi sætter 

ord på os selv, så vi bliver synlige voksne og skaber forudsigelighed for barnet. 

Vi fordyber os i aktiviteter og rutiner med det enkelte barn og giver plads til det enkelte barns behov. Vi er 

opmærksomme på det enkelte barns nærmeste udviklingszone, så vi møder barnet der hvor det er. 

Vi voksne er opmærksomme på egen praksis og på, at vi er rollemodeller over for børnene i måden hvorpå 

vi interagerer med hinanden. 

 

Respekt for forskellighed:   

Vi respekterer forskelligheder og at alle børn og voksne ikke har de samme behov og derfor behandles for-

skelligt. Vi har alle forskellige kompetencer og vi vil gerne bidrage til at børn og voksne udvikler sig af hinan-

dens forskelligheder. 

 

Vi ser forskellige ud, opfører os forskelligt og kommer fra forskellige kulturelle baggrunde. Men vi er et fæl-

lesskab, og vi er mangfoldige. Vi arbejder med ”fri for mobberi”, hvor vi støtter børnene i at rumme og accep-

tere andres følelser og forskelligheder. Vi styrker børnenes empati så de kan sætte sig i andres sted og til-

sidesætte egne behov og inddrage andre børn, som står uden for i legefællesskabet. 

 

Som forældre i Skjoldungerne, er man en stor del af vores hverdag og samarbejdet er vigtigt for at barnet 

kan trives. Vi tror på, at hvis man som forældre bliver mødt og føler sig trygge ved at aflevere sit barn til os, 
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så kommer barnet nok komme til at trives. Det gør vi ved at være i tæt dialog og deler vigtig information om 

det enkelte barn. 
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Pædagogisk grundlag 

 
 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.”  

”Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende 

for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i 

alle dagtilbud i Danmark.”  

”De centrale elementer er:  

▪ Børnesyn. Det at være barn har værdi i sig selv. 

▪ Dannelse og børneperspektiv. Børn på f.eks. 2 og 4 år skal høres og tages alvorligt som led i starten 

på en dannelsesproces og demokratisk forståelse. 

▪ Leg. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud. 

▪ Læring. Læring skal forstås bredt, og læring sker f.eks. gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og 

udforskning af naturen og ved at blive udfordret. 

▪ Børnefællesskaber. Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske perso-

nale sætter rammerne for. 

▪ Pædagogisk læringsmiljø. Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for 

arbejdet med børns læring. 

▪ Forældresamarbejde. Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og 

barnets læring. 

▪ Børn i udsatte positioner. Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter. 

▪ Sammenhæng til børnehaveklassen. Sammenhæng handler blandt andet om at understøtte børns 

sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.” 
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”Loven fastsætter, at alle elementer i det fælles pædagogiske grundlag skal være udgangspunkt for 

arbejdet med den pædagogiske læreplan og dermed det pædagogiske arbejde med børns læring i 

dagtilbud.” 

”Nogle elementer i form af f.eks. børnesynet skal altid være til stede i det pædagogiske læringsmiljø, mens 

andre elementer som f.eks. arbejdet med at skabe en god overgang til børnehaveklassen kan være mere til 

stede i nogle sammenhænge end andre.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 14 
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Børnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring og Børnefællesskaber 

Først forholder I jer til de fem elementer:  

▪ Børnesyn 

▪ Dannelse og børneperspektiv 

▪ Leg 

▪ Læring  

▪ Børnefællesskaber.  

I kan beskrive elementerne samlet eller hver for sig.  

 

De øvrige elementer i det pædagogiske grundlag skal ifølge loven fremgå særskilt af den pædagogiske 

læreplan. Disse elementer forholder I jer til lidt senere.  

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 15 

 

Hvordan kommer de fem centrale elementer fra det fælles pædagogiske grundlag til udtryk hos os 

og bliver omsat i vores hverdag sammen med børnene? 

 

Børnesyn 

Vi ser det som meget vigtigt at barnesynet, ”det at være barn har værdi i sig selv”, vægtes højt i Skjoldun-

gerne. Vi tager udgangspunkt i det barnet kan, og bygger videre på barnets udvikling. Vi understøtter bør-

nene i at være forskellige og se dem som de er, og at de udvikler sig i forskellige tempo. Vi møder børnene 

positivt, så de kan mærke at vi er glade for at se dem og være sammen med dem, så de føler sig værdi-

fulde. Børnene har forskellige kompetencer og ressourcer og lærer på forskellige måder, derfor tilpasser vi 

aktiviteterne efter hvad børnene kan, så de føler succes og derved får mod på nye udfordringer.  

 

Vi fokuserer på, at det skal være rart at være barn i Skjoldungerne og at vi voksne er omsorgsfulde og nær-

værende, og nysgerrige på hvad børnene er optaget af, så vi kan følge deres spor. Vi skaber rolige og ud-

viklende rammer og lytter til børnene. Vi inddrager børnene så meget som muligt, i det omfang de udvik-

lingsmæssigt er klar til det, i at vælge hvad de gerne vil i løbet af dagen. Vi er målrettede omkring at bør-

nene skal mødes med positivitet, forståelse, smil, begejstring, empati, og vi arbejder meget med fællesska-

ber. Vi fokuserer på at forstå hvad der ligger bag barnets handlinger, og barnet skal mærke at vi er der for 

at støtte og hjælpe i den givne situation. Vi arbejder også meget med at styrke børnenes selvhjulpenhed, 

da vi mener at det at kunne selv, er en vigtig del i barnets trivsel og udvikling, og de skal kunne glædes 
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over at kunne mestre noget, og tage næste skridt op af udviklingsstigen. De styrker bl.a. deres selvhjulpen-

hed ved at øve sig i at tage tøj af og på, kravle op og ned af stolen, tage deres glas af bordet osv., og vi be-

gejstres sammen med børnene over alt det de kan.  

 

Dannelse og børneperspektiv 

At se børnenes perspektiv handler for os om, at være nysgerrige på deres oplevelser og sørge for at vores 

forforståelse bliver udfordret. Vi ønsker at blive endnu bedre til at forstå barnets udtryk, i den kontekst bar-

net er i og vi tænker over hvordan det mon er at være barn i den givne situation. Børnene skal have medbe-

stemmelse, medansvar og forståelse for demokrati, og dette har vi fokus på ved at inddrage børnene mere i 

hverdagen, om hvad der f.eks. optager dem, hvad de gerne vil lege med m.m.  

 

Hos de mindste børn gør vi dette ved at se på deres kropssprog i form af mimik, lyde, og følelsesmæssige 

reaktioner. Hos de større børn, interviewer vi dem f.eks. om hvad de godt kan lide, hvad de gerne vil lave, 

hvor de gerne vil gå hen m.m., på denne måde får børnene medbestemmelse for dagens aktiviteter, rutiner, 

leg osv.   

Vi sætter os i børnenes sted, for at skabe større trivsel og for at give dem de bedste udviklingsmuligheder. 

Vi fremhæver at børn kan noget forskelligt og lærer noget forskelligt, og vi opfordrer børnene til at lære af 

hinanden. Det er vigtigt for børnene at opleve at deres input bliver taget alvorligt og inddrages i hvad der 

skal ske i en aktivitet, leg m.m. Vi øver også turtagning gennem hele dagen, at vi skal lytte til hinanden og 

vente på hinanden, og opbygger herved langsomt en form for gensidig respekt for hinanden. 

 

Et lille eksempel fra hverdagen: I vuggestuen ser vi mange børnefællesskaber både blandt store og små, 

men også med de store alene. I den ene vuggestuegruppe er det strukturelt og indretningsmæssigt muligt 

at en personale går fra til formiddagsfrugt og frokost med de ældste børn i det vi kalder storegruppen. Her 

dannes et nyt børnefællesskab, med de store vuggestuebørn. Måltidet er et af mange læringsrum i løbet af 

dagen. Inden formiddagsmad holder vi en lille samling hvor vi først synger godmorgen til alle børn, det giver 

børnene en følelse af at blive set og være en del af børnefællesskabet. Bagefter skiftes børnene til at vælge 

en sang fra vores sangkuffert, dette er en god øvelse i at vente til det bliver ens tur.  

Ved bordet starter vi altid med at snakke om hvem der er i vuggestue og hvem vi mangler. På denne måde 

bliver børnene bevidste om deres venner og alle bliver set og hørt. Børnene skiftes til at have ordet, her kan 

de fx fortælle hvad de har lavet i weekenden eller skal lave i weekenden. Her øver børnene sig i at lytte til 

hinanden og vente på tur. 

 

Leg og læring 

Børn lærer gennem leg, og legen er grundlæggende for børnenes udvikling. I Legen udvikler barnet sig 

både socialt og personligt, og legen fremmer bl.a. nysgerrighed, sprog, fantasi, selvværd, identitet m.m. Vi 

har meget fokus på at understøtte at alle børn kommer med i en leg, og er med til at støtte børnene i at ud-

vikle deres legekompetencer. Børnene har gennem dagen forskellige konflikter og dette er helt naturligt. Vi 
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voksne hjælper når der er behov for det, ved at guide børnene så de kan løse konflikterne. Herved får de 

opbygget selvværd og troen på at de selv kan lære at løse problemer.  

 

Børnene lærer gennem hele dagen igennem planlagte aktiviteter, rutiner, leg m.m. og de får bl.a. stimuleret 

deres nysgerrighed, gåpåmod, empati, og sociale udvikling. Børnene lærer ved at gøre og røre, ved at 

bruge deres krop og sanser, ved at være åbne og nysgerrige, stille spørgsmål, ved at sige lyde og tale, 

igennem kreativitet og meget mere. Børnene leger for at lege og have det sjovt og ud fra barneperspektivet 

så er læring ikke det primære i legen for børnene. Men børnene lærer meget ved at lege. De lærer bl.a. at 

udvikle selvbestemmelse og at få indflydelse sammen med andre, at lytte til andre, give udtryk for følelser 

og behov, bruge sanserne m.m.  

Vi undersøger og udforsker sammen med børnene igennem hele dagen, vi bliver beskidte sammen med 

børnene, vi er i børnehøjde, vi fjoller, griner, synger, og hjælper børnene med at finde svar på det de un-

dres over.  

 

Børnefællesskaber 

Vi arbejder fokuseret på, at alle børn skal opleve at være en del af fællesskabet og hvordan vi kan skabe 

gode muligheder for at opbygge gode relationer. At alle børn skal være en del af fællesskabet er vigtigt for 

os, og det er vores opgave at facilitere det positive samspil i børnegruppen. Børnefællesskaber bygges på 

leg, dannelse og læring som sker i sociale sammenhænge, og er vigtigt for barnets trivsel og udvikling. Vi 

taler om det at være gode venner og passe på hinanden, og holder bl.a. børnemøder (Fri for mobberi – Ma-

ryfonden), hvor vi snakker om venskaber, at lære af se på andre om hvordan de har det i den givne situa-

tion m.m. Vi vægter højt at børnene skal være opmærksomme på hinanden, hjælpe hinanden og trøste hin-

anden.  

 

Børnefællesskaber styrkes også ved et tæt samarbejde med forældrene, hvor forældrene opfordres til at 

tage godt imod nye børn og forældre, være anerkendende og tale pænt om andre i hjemmet, og f.eks. lave 

legeaftaler med hinandens børn.  
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Pædagogisk læringsmiljø 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud 

hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vok-

seninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt 

daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.  

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til 

børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sam-

mensætning og børnenes forskellige forudsætninger.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 22-23 

 

 

 

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at tri-

ves, lære, udvikle sig og dannes? 

 

 

Vores pædagogiske læringsmiljø er trygt, stimulerende og danner rammen for barnets trivsel, læring, dan-

nelse og udvikling. I Skjoldungerne befinder børnene sig i læringsmiljøer hele dagen. De bevæger sig gen-

nem leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter og daglige rutiner som f.eks. spisesituationer og puslesi-

tuationer. De voksne understøtter legen, børnenes aktiviteter, og hjælper børnene ved behov. Vi indgår i 

konstruktive dialoger, sætter ord på og hjælper med at løse eventuelle konflikter. Der ses på hvad det en-

kelte barn og børnegruppen har af behov og hvad de interesserer sig for, og ud fra det skabes der lærings-

rum til ro og fordybelse for børnene. 

 

Vi giver børnene plads og tid til læring, og sørger for mange gentagelser over dagen hvor børnene får øvet 

sig. Vi vægter genkendelighed og forudsigelighed for børnene, da det giver børnene tryghed og tillid til at 

bevæge sig videre ud i nye lege, nye relationer og små og store fællesskaber.  Vi er opmærksomme på 

hvordan vi bruger læringsrummene både inde og ude, og er forandringsparate og fleksible. 

 

 

Læringsmiljøer: 

Morgen: Hver morgen tilbydes der morgenmad i Skjoldungerne, hvor børnene får en stille og rolig start på 

dagen. Der bliver sagt godmorgen til det enkelte barn, de voksne er nærværende, tillidsskabende og tager 

imod børnene, som føler sig set og anerkendt.  
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Stuerne: Kl. 7.30 åbner den første stue, og de andre stuer åbner kl. 8. Der bliver sagt godmorgen til det en-

kelte barn, som bliver taget imod og hjulpet med at sige farvel og vinke. De ældste børn i Skjoldungerne 

øver og prøver at sige farvel og vinke uden en voksen, så de kan det inden skolestart. Barnet finder deref-

ter selv noget at lege med, eller bliver hjulpet af en voksen, der tilbyder nogle små aktiviteter eller lege. Bør-

nene øver sig i at blive selvstændige, og styrker deres selvværd og selvtillid. 

Garderober: Flere gange om dagen øver børnene sig i garderoben på at tage overtøj og sko af og på. Bør-

nene styrker også her deres selvværd og selvtillid, de hjælper hinanden, øver sig i at bede hinanden om 

hjælp og er en del af fællesskabet. 

 

Samling: Foregår enten før formiddagsmad eller før frokost. Her snakker vi om hvilke børn der er her i dag 

og hvem der mangler, vi synger ugens sange, eller læser en bog og før frokost synger vi vores ”mad sang”. 

Vi snakker om hvad vi skal lave i løbet af dagen, eller hvis det er weekend, så snakker vi om at de skal 

holde fri med deres familie. I samlingen styrker vi børnenes opmærksomhed på hinanden og at øve sig i at 

vente på tur til at fortælle om deres oplevelser.   

 

Spisning: Børnene er aktivt deltagende i måltiderne i løbet af dagen. De er med til at dække bord, rydde af 

osv. Under måltidet sender de maden rundt til hinanden, og hjælper hinanden. De lærer hvordan man sid-

der og spiser med f.eks. kniv og gaffel, og lærer at skabe ro omkring måltidet. Læringsrummet øver dem i 

færdigheder, dannelse og sociale kompetencer ved at hjælpe hinanden, række maden til hinanden osv. 

 

Legeplads: På legepladsen har børnene frirum til at lege det de har lyst til. De kan fordybe sig, og udfordre 

sig selv. De voksne sætter lege og aktiviteter i gang, som børnene kan være med til, hvis de har lyst, og de 

voksne guider børnene i at komme ind i en leg, hvis det er svært for dem. Børnene bearbejder oplevelser, 

inspirerer og hjælper hinanden.  

 

Toiletbesøg: Børnene øver sig i at mestre toiletbesøg. De yngste øver sig i at stoppe med at bruge ble og at 

gå på toilettet, og de ældste børn øver sig i at kunne tørre sig selv og selv kunne gå på toilettet, samt vaske 

hænder. De voksne støtter og hjælper, og børnene får styrket deres selvværd og selvtillid, ved at kunne 

selv. 

 

Kreativitet: Kreativitet kan foregå i planlagte aktiviteter, i legen, rutinerne og børnenes eksperimenteren i 

dagligdagen. I kreativiteten får børnene afprøvet sig selv og de ting der foregår omkring dem. De lærer nye 

metoder, materialer og egen formåen at kende. De planlagte aktiviteter foregår oftest om formiddagen, på 

stuen. Børnene deles op i mindre grupper, så de bedre kan fordybe sig i aktiviteten. Aktiviteten kan målret-

tes gruppen, med emner som fx sprog, motorik, venskaber mm. På den måde får børnene ny viden om ver-

denen omkring dem og sig selv. I legen og rutinerne øver børnene spontan kreativitet. De bearbejder og 

eksperimenterer med de ting de oplever. 
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Tur: I Skjoldungerne tager stuerne på ture i nærmiljøet. Børnegruppen bliver nogle gange delt op i mindre 

grupper, eller alle tager afsted på en fælles tur. Børnene færdes på den måde både i mindre og store fæl-

lesskaber. De lærer at hjælpe hinanden, bede om hjælp og hvert barn går sammen med en gå-makker, 

som de holder i hånden på turen. På turene styrker vi børnenes opmærksomhed på naturen, og hvordan vi 

passer godt på den. Vi øver os på at se os godt for hvis vi færdes i nærheden af biler, vi opdager blomster 

som har flotte farver, særlige dufte og lærer måske nye blomsternavne. 

 

 

I Skjoldungerne bruger vi Marte Meo som pædagogiks redskab.  

Marte Meo bygger på samspil. Hverdagens samspil er defineret ud fra, om det er struktureret, ustruktureret 

eller halvstruktureret. Det strukturerede samspil henviser til opgavebestemte løsninger mad, påklædning og 

lignende her er det den voksne, der har ansvaret og skal lede barnet. Barnet kan her lære færdigheder og 

god adfærd. Modsat er det i de ustrukturerede samspil (legen og hyggestunder), for her bør det være bar-

net, der bestemmer, og den voksne skal forsøge at støtte barnet ud fra barnets initiativer. Det er i legen, 

barnet skal omsætte de lærte færdigheder, så de kan udvikles til kompetencer. Her imellem er det halv-

strukturerede samspil (voksenstyrede aktiviteter som f.eks. spil, højtlæsning, motorikleg).  

Der er spilleregler og måske en opgave, der skal løses, så det er den voksne, der leder, men barnet er med 

til at bestemme fart og retning. Børn i alderen 0-3 år har ofte brug for støtte til deres udvikling fra en voksen, 

når de skal tackle opgaver, samspil og leg, hvor deres sprog, motorik og sociale kompetencer ikke helt slår 

til endnu. Når barnet har taget et initiativ, kan vi forholde os udviklingsstøttende til det ud fra de forskellige 

principper i Marte Meo-metoden, som giver forskellige udviklingsmuligheder. Principperne er at benævne 

initiativet, bekræfte initiativet, følge initiativet eller hjælpe barnet til at udvælge et bedre.  

 Hvad er et initiativ? Et barn kan tage initiativer på mange måder. Det kan: 

 • Se på noget  

Eksempel: 

Det helt lille barn bliver optaget af sine hænder, og den voksne benævner ”du kigger på dine hænder”. 

Barnet ser, at det regner, den voksne følger barnets blik og benævner ”du ser på, at det regner udenfor”. 

• Gøre noget  

Eksempel: 

Barnet kører på motorcykel, og den voksne benævner ”du kører på motorcykel”.  
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Hvis barnet giver et andet barn dets sut, kan den voksne både benævne og bekræfte ”nu gav du Oskar sut-

ten - det var vel nok godt, du gjorde det”.  

• Sige noget 

 Eksempel: 

Det lille barns pludren følges og gentages af den voksne. Når barnet har sprog følger og benævner den 

voksne. Hvis barnet siger, ”mig ha’ den bil”, gentager den voksne, ”du vil gerne have den bil”. Har barnet 

ikke noget sprog, er det endnu vigtigere at have fokus på kropssproget og være opmærksom på barnets 

initiativer.  

• Føle noget. 

Eksempel: 

Mor går, barnet græder og vi følger og benævner, ” du ser ked ud af det”. Barnet falder og slår sig, vi følger 

og benævner, ”du slog dig, jeg tror det gør ondt”. Barnet gynger og griner, den voksne følger og benævner, 

”du griner, du synes det er sjovt at gynge”. Eller barnet stamper i gulvet, og den voksne følger og benæv-

ner, ” du ser vred ud lige nu”. Den voksne spejler altid barnets følelse.  

 

Hvad betyder det for dit barn? I Skjoldungerne arbejder vi meget med den gode stemning. Når dit barn bli-

ver mødt af en smilende og glad voksen, bliver dit barn trygt og har den bedste mulighed for læring og ud-

vikling. Basis i alt samspil er initiativer. Når vi ser dit barns initiativer og gør noget godt ved dem, betyder 

det, at dit barn føler sig set og anerkendt, for lige præcis det lille menneske det er. Når vi følger dit barns 

initiativer, hjælper vi barnet med at blive socialiseret og at tro på sig selv. Når vi sætter ord på dit barns initi-

ativer, betyder det, at barnet lærer sig selv at kende, og det lærer at sætte ord på sig selv. Når vi bekræfter 

dit barns gode initiativer, og ikke skælder ud, skaber vi følelsen af at være god nok i barnet, og det giver 

både selvværd og selvtillid.  

Når vi guider barnet til, hvad det skal gøre i stedet for at fortælle, hvad det ikke skal gøre, giver det barnet 

en mulighed for at samarbejde med os, og vi kan blive i den gode og rare stemning. Når dit barn bliver 

guidet (”du kan hoppe på madrassen”) frem for at blive irettesat (”du må ikke hoppe i sofaen”), hjælper vi dit 

barn til at gøre det rigtige, og det hjælper barnet med at mestre sin hverdag bedre. Når vi så bekræfter dit 

barn (”hvor er det godt, du hopper på madrassen”), skaber vi en lyst i barnet til at samarbejde 

Praksiseksempel hvor Marte Meo tilgangen bliver udviklingsstøttende 

En pige på 6 år har brug for udviklingsstøtte, i forhold til at tage passende initiativer. En pædagog sidder i 

børnehøjde, smilende og tilgængelig.  
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Pigen henvender sig ved at stille sig foran pædagogen. Pædagogen spørger: ”Har du brug for hjælp?”. ”Ja” 

siger pigen. ”Hvad har du brug for hjælp til?”. Pigen forklarer sig og pædagogen guider hende i at få fat i 

hætten, som sidder fast under regntøjets seler.  

Her er et eksempel på, at den voksne ser og følger barnets initiativ og sætter ord på. Barnet bekræfter og 

pædagogen guider trin for trin og afsluttes. Læringsrummet er brugt til at udvikle sproglige og sociale kom-

petencer ved at være til stede og nærværende. 

 

Vi kan også i nogle situationer vælge at starte et Marte Meo-forløb. Det starter med, at der er noget i sam-

spillet, man gerne vil have hjælp til at få løst. Ud fra dilemmaet formuleres et spørgsmål, som eksempelvis 

kan være: ”Hvordan hjælper jeg Sofus til at få positiv kontakt til de andre børn?”, ”hvad skal jeg gøre for at 

få Sofus til at gøre, hvad jeg siger?”, ”hvordan støtter jeg Sofus bedst, så han tør sige sin mening”, ”hvor-

dan støtter jeg bedst Sofus´ sprogudvikling?” – mulighederne er uendelige. Der kan optages video af to for-

skellige situationer – en struktureret (en planlagt aktivitet, hvor den voksne sætter dagsordenen og er an-

svarlig for den gode stemning) og en ustruktureret (en aktivitet/leg på barnets præmisser). Filmene analyse-

res alt efter spørgsmålet og relationerne. Ud af filmene klippes små brudstykker, hvor der indgår et Marte 

Meo-element, og samspillet lykkes. Disse klip vises ved en tilbagemelding til stuepersonalet. personalet får 

elementet som arbejdspunkt og skal arbejde videre med elementet ”ved egen kraft” ind til næste optagelse 

en uge til fjorten dage senere. Da gives endnu en tilbagemelding enten med samme eller et nyt arbejds-

punkt, og sådan fortætter det. Forløbet stoppes, når spørgsmålet er løst. Metoden bidrager til at understøtte 

den pædagogiske arbejde med at skabe positive relationer og kvalificere samspillet 

 

 

Samarbejde med forældre om børns læring 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samar-

bejder med forældrene om børns læring.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 24-25 

 

 

 

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring? 

Et godt forældresamarbejde kræver et solidt fundament bygget af tillid, fælles sprog og tydelige strukturelle 

rammer for samarbejdet. Vi ser forældrene som deltagere, hvor vi er sammen om en fælles opgave og hvor 

forældrene ses som en ressource. Som forældre i Skjoldungerne er man en stor del af hverdagen og 
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samarbejdet er vigtig, for at barnet trives. Vi mener, at det er vigtigt, at der er en åben og god dialog med 

respekt for hinanden. Før opstart i institutionen indbydes forældrene til en opstartssamtale, hvor 

stuepædagogen og en fra ledelsen deltager. Her afstemmer vi vores forventninger til hinanden og sætter 

ord på, hvordan vi arbejder og hvordan forældrene gerne vil mødes. 

Det er vigtigt, at forældrene har tillid til os og tør stille spørgsmål, hvis der er noget som undrer dem og 

spørger til, hvordan deres barn trives i hverdagen. Det tror vi på sker igennem den daglige kontakt, hvor vi 

fortæller om det enkelte barns dag. Vi har også en forventning om, at forældrene fortæller os, hvis der er 

ændringer i barnets rytme eller hverdag. 

Efter 3-4 måneder inviterer vi forældrene til statusmøde om, hvordan barnet trives – og hvordan vi hver 

især kan støtte bedst op om barnets udvikling og læring. Derefter tilbydes der en samtale en gang om året, 

og inden skolestart tilbyder vi endnu en samtale. Her taler vi om skoleparathed og hvad der eventuelt skal 

øves på eller være særligt fokus på, i den sidste tid i børnehaven. 

I Skjoldungerne er vi meget opmærksomme på det fælles ansvar, der er mellem os og forældrene, omkring 

samarbejde i forhold til at give barnet omsorg og om barnets læring. Vi arbejder med at blive tydeligere i 

samspillet med forældrene, om hvad barnet lærer hele dagen, og hvordan forældrene kan understøtte 

barnets læring i hjemmet. Det gør vi f.eks. igennem Aula, hvor vi beskriver nogle af vores hverdagsrutiner 

(garderoben, bleskift m.m.) og nogle af de planlagte aktiviteter der foregår. Vi øver os i at beskrive hvilke 

tanker, vi har gjort omkring f.eks. målet for den aktivitet, som vi har planlagt, og hvilke kompetencer vi ser 

barnet opnår. 

Vi er meget opmærksomme på, at alle familier ikke er ens. Der er tale om familier med forskellig social og 

kulturel baggrund. Det betyder, at vi som personale, skal tilpasse forældresamarbejdet, så det passer til den 

enkelte familie. 

Vi prioriterer at afholde flere sociale arrangementer i løbet af et år. Det kan f.eks. være vores høstfest, 

julehygge og arbejdsdage. Ved sådanne arrangementer er der mulighed for et mere uformelt fællesskab, 

når både børn, forældre og personale deltager. Det mener vi er med til at styrke børnenes følelse af 

sammenhæng mellem hjemmet og institutionen. Samtidig kan det også styrke forældrenes fællesskab, når 

de f.eks. er sammen om at hjælpe med praktiske opgaver og støtte op om vores arrangementer. Vi mener, 

at et sådant fællesskab mellem forældrene, også er med til at styrke fællesskabet børnene imellem.    
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Børn i udsatte positioner 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske 

læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, 

læring, udvikling og dannelse fremmes.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 26  

 

 

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte 

positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes? 

Børn i udsatte positioner er en sammensat gruppe. Det kan være børn fra familier med svag socioøkono-

misk baggrund, børn med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelse, og børn i risiko for at være uden for fæl-

lesskabet. Børn som oplever sygdom eller skilsmisse i familien, børn hvis bedste ven ikke er i børnehave 

m.m. Børn kan i perioder eller over længere tid være i en udsat position, og det er derfor vigtigt at indgå i 

tæt dialog med forældrene omkring barnet for at støtte barnet bedst muligt. Af forskellige årsager kan der 

være enkelte børn, der har brug for mere opmærksomhed i kortere eller længere perioder. Der kan også 

opstå dynamikker i en børnegruppe som kræver ekstra indsats. 

 

Alle børn har krav på at blive mødt med positive forventninger fra personalet. Børnene skal have de bedste 

muligheder for at udvikle sig i eget tempo. Vi skaber læringsmiljøer hvor det enkelte barn er i fokus.  Vi vil 

skabe de bedste betingelser for at børn trives, udvikler sig og lærer. Derfor er vi opmærksomme på perso-

nalets rolle, for at barnet føler sig som en del af fællesskabet. Vi ser det som en vigtig opgave, at havde øje 

for børn som kan stå uden for fællesskabet. Kvaliteten i samspil mellem disse børn og personalet har stor 

betydning.  

 

For at understøtte læring hos børn i udsatte positioner, handler det om at barnet udfordres og oplever me-

string i børne- og voksen styret lege og aktiviteter, og at barnet er en betydningsfuld del af fællesskabet. 

Ligesom det er tilsvarende betydningsfuldt for forældrene, at være en del af forældrefællesskabet. 

Vi har i den pædagogiske praksis fokus på, at barnet føler sig som en del af fællesskabet ved at vi tager 

udgangspunkt i barnets ressourcer og kompetencer. Vi prioriterer mindre grupper, hvor vi er opmærk-

somme på gruppesammensætningen, med henblik på hvor det enkelte barn kan føle sig som en del af fæl-

lesskabet. Vi skaber læringsrum som tilgodeser barnets interesser og behov. Når vi tilrettelægger pædago-

giske aktiviteter, har vi fokus på at barnet trives og udvikler sig, og vi giver rum og plads til pauser, og at 
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barnet kan have særlige aftaler. Vi indgår et tæt samarbejde med forældre, samt eksterne samarbejdspart-

nere som PPR. 

 

 

 

Sammenhæng til børnehaveklassen 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste 

år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber 

sammenhæng til børnehaveklassen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 27  

 

 

Hvordan tilrettelægger vi vores pædagogiske læringsmiljø for de ældste børn, så det skaber 

sammenhæng til børnehaveklassen? (Dette spørgsmål gælder kun dagtilbud med børn i den 

relevante aldersgruppe.) 

I Skjoldungerne samler vi det sidste år de kommende skolebørn på 2 stuer. Storegruppen etableres midt i 

august når de fleste børn og voksne er kommet tilbage fra sommerferie. Børnene kommer fra 4 stuer i hen-

holdsvis Uglehøj og Ravnshøj. Storebørnsgruppens navn er Vikingerne og mange af årets aktiviteter følger 

årstiderne, men også en læring om vikingetiden da vi ligger midt i sagnkongernes land. Begge stuer er op-

kaldt efter navne i vikingetiden, Aslak og Fyrkat. 

 

Vi har valgt at samle vores storebørnsgruppe det sidste år, da det giver mulighed for et tilrette læringsmil-

jøet og pædagogikken ud fra den samme aldersgruppe. Det sidste år i børnehaven arbejdes der endnu 

mere med at skabe gode børnefællesskaber og at alle børn bliver trygge i børnegruppen. Vi arbejder i sto-

regruppen med fri for mobberi og forumspil, hvor børnene lærer at sætte ord på samspilssituationer. Dette 

gøres for at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet og blive opmærksomme på andres meninger 

og behov. I vikingerne arbejdes der over hele året løbende med at styrke, hvert enkelt barns selvværd og 

selvtillid og små opmærksomhedsøvelser som binder tråde til børnehaveklassen.  

 

Igennem året i vikingegruppen skabes der et sammenhold og vi ser at børnene, får en følelse af at de me-

strer deres eget liv. Skjoldungerne ligger i Allerslev skoledistrikt og hovedparten af de børn som går i 

Skjoldungerne, skal på Allerslev skole. 2-3 måneder inden skolestart begynder vi at gå ture til skolen, lege 
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på deres legeplads, hilse på de ældre søskende og tidligere børnehavebørn. Vi besøger også skolen og 

bliver vist rundt i klasselokalerne og Sfo’en. I juni måned mødes alle de kommende skolebørn 1 dag i Sagn-

landet hvor der arrangeres lege, fortælles historier og hvor børnene har mulighed for at hilse på de børn, 

der kommer fra andre institutioner. 

 

Hele året er der tæt forældredialog, hvor forældre og pædagoger samarbejder tæt, for at give barnet de 

bedste forudsætninger for at starte i skole. I marts/ april holdes der samtaler mellem forældre og pædago-

ger med fokus på overlevering til skolen, som foregår mellem skole og dagtilbud. I de tilfælde hvor vi sam-

men med forældrene, vurderer at vi skal holde en udvidet overlevering med skolen, arrangerer vi et møde 

hvor vi alle deltager. Dette gøres for at give barnet den bedst mulige start. I nogle tilfælde har en pædagog 

fra Skjoldungerne været med i opstartsfasen, for at give en tryghed til barnet og forældrene. 
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Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan 

 

Inddragelse af lokalsamfundet 

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet 

med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 29 

 

 

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn? 

 

Skjoldungerne ligger i Lejre, midt i naturskønne omgivelser i Skjoldungernes Land. Inden for rækkevidde 

kan nævnes Ledreborg skoven, Øm jættestue og Sagnlandet Lejre, den sidstnævnte har vi årskort til. 

Lokalområdet bruges ofte til ture, både kortere og længere. For vuggestuens vedkommende kan det være 

små gåture ad stisystemer til åen, hestefolde eller nærliggende legepladser. Børnehaven har både gåture i 

nærområdet og længere cykelture i lokalsamfundet. I løbet af foråret 2021 får vuggestuen 2 el-ladcykler så 

vi/de kan komme på længere ture.  

 

Når vi færdes uden for matriklen, øver vi trafik og færdselsregler. Når vi er på gåture har børnene en gå 

makker de skal holde i hånden, dette gælder både vuggestue og børnehavebørn. I vores nærområde er der 

både kirke, jættestue, gravhøje, bibliotek mm, som vi går ture ved og vi kan også bydes indenfor og se byg-

ningerne. 

 

Vi har et samarbejde med den lokale spejderforening, hvor de kommer og fortæller de ældste børnehave-

børn om, hvad det vil sige at være spejder og hvad det indebærer. Vi må til gengæld cykle til deres spejder-

hytte og bruge deres faciliteter. 
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Lejre Musikskole tilbyder kulturforløb hvor der arbejdes ud fra alle 6 læreplanstemaer. Til vuggestuens 0-2 

årige er der Rytmeleg hvor der synges, hoppes, spilles på instrumenter, leges med bolde, faldskærme, tør-

klæder og meget mere. Til de 3-4 årige er der Kunst Hop med rytmik, ord og drama. 

Til påske har børnehaven et projekt hvor de klipper gækkebreve til forældrene,  som de efterfølgende tager 

rundt og afleverer i postkasserne. Her får børnene mulighed for at vise hvor de bor, og oplever de forskel-

lige måder man kan bo på. 

 

For de børn der skal i skole har vi et samarbejde med skole og SFO, hvor vi besøger dem for at gøre over-

gangen fra børnehave til skole mere tryg og mindre uforudsigelig. 

 For at give børnene en viden om hvor mælken kommer fra og hvilke dyr der lever på en bondegård, har vi 

en aftale med to lokale gårde vi kan besøge. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø 

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske 

arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer.  

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under 

hensyntagen til børnenes alder og modenhed.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 30   

 

Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering.  

Eksempel på hvordan der kan arbejdes med børnemiljøet og redskab til udarbejdelse af børnemiljøvurde-

ring: 

 

https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe 

 

https://dcum.dk/dagtilbud/vaerktoejer-og-inspiration/vaerktoejskasse-bedre-boernemiljoe
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Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske 

læringsmiljø? 

 

Selvom vi er en stor institution, gør vi meget ud af at børn og voksne er opdelt i mindre enheder. Børnene 

ved at de går i Skjoldungerne og at vi har to afdelinger, men de skal ikke forholde sig til alle børn og 

voksne. 

 

Skjoldungerne er opdelt med mange stuer og små grupperum der er tilknyttet hver enkelt afdeling, hvilket 

giver mulighed for aktiviteter i mindre grupper. Indretningen på stuerne ændres efter børnegruppens alder 

og behov, og løbende er der fokus på tilgængelighed af legetøj, bøger, spil mm. Samt steder hvor børnene 

kan være lidt alene og fordybe sig i en leg. 

Vi har stort fokus på bevægelse og både indenfor og udenfor skal der være plads til fysisk udfoldelse. Vi 

har et stort motorikrum, som stuerne bruger på skift. Her får børnene mulighed for at gynge, dreje rundt, gå 

på line, tumle m.m. Desuden har vi et stort fællesrum som bruges til bl.a. mindfulness, børneyoga og ryt-

mik. Alle rum er indrettet med tilhørende redskaber. 

 

På gangene og stuerne hænger der kreative ting lavet af børn og voksne og samtale plakater. I vuggestuen 

er lege ting hængt op på væggene i børnehøjde. Vi hjælper børnene i gang fra morgenstunden ved at 

sætte legetøj frem og indbyde til små legestationer. 

 

Vores legepladser er indrettet til både det lille- og store fællesskab, der er mulighed for gemmelege i træer 

og buske og lege i krogene. Legepladsen har flere bålsteder hvor børn og voksne laver mad og snitter og 

får gode snakke. Legepladsen er indrettet med bakker og store områder, men også hyggekroge og nær-

vær. Vi er i øjeblikket ved at få etableret flere overdækninger, sådan at vi kan sidde i læ for sol og regn når 

vi spiser udenfor eller vil lege ved bordene. 

 

Skjoldungeren er i gang med at få udskiftet gulve og få etableret endnu bedre læringsmiljøer, en proces 

som strækker sig over flere år. 
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De seks læreplanstemaer 

 
 

 

”Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i seks læreplanstemaer samt mål for sam-

menhængen mellem læringsmiljøet og børns læring. 

Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø understøtter børns 

brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 32 

 

 

Alsidig personlig udvikling 

”Alsidig personlig udvikling drejer sig om den stadige udvidelse af barnets 

erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Det forudsætter engagement, 

livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 36-37  

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv 

og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af 

blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædago-

giske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle 
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børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. 

Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes alsidige personlige udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Alsidig personlig udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Barnets alsidige personlige udvikling har afgørende betydning for barnets trivsel, læring, udvikling og dan-

nelse, og har stor betydning for barnets fremtidige liv.  

Vi møder det enkelte barn med imødekommenhed og et glædeligt godmorgen, så barnet kan mærke at vi 

er glade for at se det. Vi er lydhøre og nærværende og viser at vi værdsætter barnet for den barnet er. Vi 

skaber tryghed, så barnet kan tilknytte sig til andre børn og voksne, og guider og støtter barnet i deres for-

ståelse af egen følelsesmæssig udvikling, både når barnet er glad, vred, ked af det, engageret, fjollet osv. 

Vi støtter barnet i udviklingen af kompetencer og gå på mod, ved at vi bl.a. skaber fordybelse, er omsorgs-

fulde og giver mulighed for nysgerrighed.  

 

Vi sætter ord på barnets behov, initiativer og følelser i et ressourceperspektiv. Vi lærer børnene om følelser, 

med billeder og ord, og hvordan vi kan hjælpe hinanden og lytte til hinanden osv. Vi støtter dem i at lære at 

håndtere konflikter og forstå hinandens grænser og perspektiver. Vi hjælper børnene med at øve sig på, at 

lære at sige til og fra, og lære egne og andres følelser og grænser at kende, og opleve at være en del af et 

fællesskab. Vi skaber tid og ro til at børnene kan udvikle deres fantasi og nysgerrighed.  

 

Vi understøtter samspillet og tilknytningen mellem børn og det pædagogiske personale, og børnene imel-

lem. Vi skaber læringsmiljøer hvor børnene gennem leg og aktiviteter får mulighed for at udfolde, udforske 

og erfare sig selv og hinanden. Børnene skal opleve at føle sig trygge hos os, og erfare sig selv på kendte 

og nye måder, så de kan opbygge troen på egne potentialer. Vi guider børnene gennem hele dagen, op-

bygger deres livsduelighed til at styrke deres selvværd, få forståelsen at deres selv og deres følelser, og få 

troen på at de kan mestre. Vi støtter dem i at tro på at de kan, det kan være bitte små ting, som gør at de 

bliver stolte over det de kunne i dag, som de ikke kunne i går. Vi opfordrer til at børnene skal hjælpe hinan-

den, og vi erfarer at børnene glædes over at have hjulpet en ven, eller at have hjulpet et mindre barn med 

noget som var lidt svært.  

 

Vi læser bøger om følelser, viser billeder, holder ”bamsemøder – fri for mobberi”, hvor vi taler om følelser, 

og om hvordan vi kan blive opmærksomme på egne og andres følelser. Vi er åbne og bekræftende overfor 

barnets følelser, så barnet føler sig forstået.  
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Praksiseksempel: 

 

I børnehaven har vi børnemøder hvor vi benytter ”Fri for mobberi”.  Dette er et koncept udviklet af Mary 

Fonden som skal forebygge mobning og skabe trygge børnefællesskaber. Her handler det om at børnene 

kommer til orde og bliver lyttet til. Den voksne har forberedt et fokusområde som giver anledning til dialog i 

børnegruppen. Det kan f.eks. være ”hvad er en god ven?”, ”hvordan taler vi til hinanden?” eller ”forskellig-

heder”.  

Ved møderne skaber den voksne et rum, hvor børnene får følelsen af, at her kan de ”åbne op” og fortælle 

hvordan de har det. 

 

Dette læringsrum understøtter: 

 

-  Børnenes styrke til at tale og være i centrum 

-  Børnene i at lytte og vente på tur 

-  Børnenes følelse af at blive hørt og føle sig anerkendt, ved at den voksne følger deres spor og spørger 

ind til det emne barnet fortæller om 

-  Børnenes selvværd og selvtillid 

2.  

3.  

Eksempel på et dialogkort: 

4. Eksempel på et dialogkort 

5.  

6.  
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7.  

8.  

9.  
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Praksiseksempel: 

 

I vuggestuen leger vi med kartoffelmel og vand. Børnene i gruppen får alle en skål med kartoffelklister. To 

børn i gruppen stikker straks fingrene i skålen og lader det flyde mellem fingrene. Et andet barn dypper for-

sigtigt en fingerspids i klisteret. Et tredje barn kigger på skålen og er iagttagende på de andre børn i fælles-

skabet. De voksne sætter ord på børnenes handlinger og lader dem stille og roligt lege med kartoffelkliste-

ret og giver dem rum til at udforske aktiviteten i deres eget tempo. 

 

Dette læringsrum understøtter: 

-  De nære relationer mellem børnene og mellem barn/voksen da aktiviteten foregik med en lille børne    

gruppe 

-  Børnenes selvrespekt, selvtillid og selvværd ved at de voksne anerkender børnenes grænser og sætte  

ord på børnenes initiativer, følelser og behov 

-  Børnenes nærmeste udviklings zone 

-  Børnenes engagement og deltagelse i børnefællesskabet 

 

• Børnenes nærmeste udviklings zone 

• Børnenes engagement og deltagelse i børnefællesskabet 

• ørnenes nærmeste udviklings zone 

• Børnenes engagement og deltagelse i børnefællesskabet 
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Social udvikling 

”Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer 

og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor 

de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte for-

skellighed.  

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og 

læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre 

børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, 

legetøj m.m.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 38-39 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, 

og at alle børn udvikler empati og relationer.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en res-

source, og som bidrager til demokratisk dannelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Børns sociale udvikling sker i fællesskaber med andre, hvor børnene får erfaring med hvad det vil sige at 

deltage, have indflydelse, og give plads til andre. I fællesskabet udvikler børn empati, som er vigtig for de-

res sociale handlemuligheder, og her spiller legen en stor rolle. Nogle børn kan have svært ved at komme 

ind i legefællesskaber selv om de gerne vil. Det er derfor vores opgave at hjælpe børnene, ved at veksle 

mellem at gå foran, ved siden af og bagved børnene, for at understøtte deres deltagelse i legefællesska-

berne.   

  

Børnene støttes i at danne venskaber, og vi planlægger vores gruppeopdeling ved at vi tager højde for ven-

skaber, eller mulighed for at danne nye relationer. Sociale kompetencer er også det at være gode venner, 
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der både kan være uenige og lege med andre og stadig være gode venner. Vi skaber små rolige lærings-

miljøer hvor børnene kan fordybe sig i legen.  

 

At være en del af et fællesskab medvirker til social udvikling. Vi hjælper barnet med at få strategier, til at 

indgå i sociale samspil, samt konflikthåndtering, støtter børnene i at udtrykke sig verbalt og nonverbalt, og i 

at kunne sige til og fra. Vi har fokus på de sociale fællesskaber i voksenstyrede aktiviteter, i store og mindre 

grupper, samt i legefællesskaberne. Børnene skal gennem aktiviteter lære at vente på tur, lære at lytte til 

hinanden, lære værdien i at tage hensyn til andre, og opleve at der bliver taget hensyn til en selv, og lære at 

udsætte egne behov. Vi lærer børnene empati, ved at hjælpe dem med at se egne og andres følelser og 

behov. Vi sætter ord på følelserne, trøster og hjælper i praktiske gøremål. Vi har fokus på at de daglige ruti-

ner som håndvask, spisning, garderobe m.m. er en vigtig del af den sociale udvikling. Personalet er gode 

rollemodeller for børnene. 

Praksisfortælling: 

 

I vuggestuen har vi et stort fokus på børnenes sociale udvikling. Vi arbejder i små grupper hvor nærværende 

voksne kan nå ud til alle børn og understøtte de sociale processer ved at sætte ord på børnenes initiativer, 

guide børnene og styrke børnefællesskabet. 

Vi laver aktiviteter der skaber sammenhold i børnegruppen, et eksempel er SPA dag med fodbad og fodmas-

sage. Vi dæmper belysningen, sætter mindfulness musik på og lægger madrasser på gulvet. Børnene tager 

selv deres strømper af og lægger sig på madrasserne eller sætter sig ved fodbadet. I starten var det kun os 

voksne der gav børnene fodmassage, men efterhånden som børnene er blevet trygge i aktiviteten giver de 

også hinanden fodmassage. 

 

Dette læringsrum understøtter: 

-  Børnenes empati for hinanden 

-  Børnenes tillid til hinanden ved at de lader et andet barn komme tæt på og massere 

-  At børnene oplever at de bidrager med noget værdifuldt når de masserer hinanden 

 

Praksisfortælling: 

 

Personalet som empatiske rollemodeller 

Vi er i garderoben og børnene fra storgruppen Vikingerne skal ud på legepladsen efter frokost. Børnene 

kommer ud i små grupper ad gangen. 

 

En voksen har sat sig i garderoben. Vi viser, vi er tilgængelige for børnene ved at signalere ”her er jeg, hvis 

du har brug for hjælp” 

Et barn kommer hen til en voksen og spørger om hjælp til at få elastikken fra regnbukserne under gummi-

støvlen. Den voksne siger ”ja jeg kan godt se den driller. Hvis du lige trækker buksebenet lidt ned, kan jeg 

sætte elastikken under støvlen. Så kan vi hjælpe hinanden. 
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Et andet barn ser det, og kommer over med den anden gummistøvle for at hjælpe. 

 

Dette læringsrum understøtter: 

 

-  Den voksne signalerer at han/hun er til rådighed og viser nærvær og guider barnet. 

-  Barnet der kommer og hjælper føler sig værdsat. 

-  Barnet lærer empati 

-  Barnet føler at det bidrager til fællesskabet 
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Kommunikation og sprog 

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med bar-

nets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogi-

ske personale.  

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns 

kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det 

er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de funge-

rer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i 

fællesskaber med andre børn.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at 

børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere 

og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Vi er som pædagogisk personale rollemodeller for børnene i alt hvad vi gør. Det er vigtigt at vi støtter bør-

nene i deres kommunikation, ved at vise at vi ser og hører dem, er nærværende, har god øjenkontakt og 

giver os god tid til at aflæse deres behov, og responderer på barnets initiativer. Vi sætter ord på alt hvad vi 

gør, og giver mange sproglige input gennem hele dagen f.eks. i puslesituationer, ved måltiderne, i gardero-

ben, i planlagte aktiviteter osv. Vi tilpasser vores sprog til barnets alder og udvikling, og stiller ikke alt for 

mange spørgsmål til børnene.  

 

Vi er bevidste om vores nonverbale sprog i form af vores kropsholdninger, øjenkontakt, gestikuleren, mimik 

osv. da dette også er meget betydningsfuldt for kommunikationen mellem barn og pædagog, så barnet føler 
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sig set og forstået. Vi opfordrer også børnene til at give udtryk for deres meninger og behov, eksempelvis 

når vi spørger ”hvilken sang vil du gerne synge”? ”hvilken mad vil du gerne have”? De børn som ikke har så 

meget sprog endnu peger måske på billedet af ”bussen”, og så synger vi ”hjulene på bussen”, peger på den 

mad de gerne vil have m.m. Herved kan børnene føle sig set og hørt, og at de har medbestemmelse.  

 

Vi benytter forskellige metoder til at stimulere sproget, bl.a. læser vi bøger, synger sange, bruger fagter, 

leger med rim og remser, sangkufferter med billeder, så børnene selv kan vælge de sange de ønsker at 

synge m.v. Vi har billeder på væggene med f.eks. dyr, frugter, former, og farver, som vi taler om med bør-

nene. Ved at vi viser billeder og sætter ord på, er det både det visuelle og sproglige der er i spil. Vi benytter 

også læseleg og dialogisk læsning, som handler om at skabe en dialog mellem børnene og den voksne om 

det der læses. Den voksne har kendskab til bogen der læses, og gør ophold når der læses op, for at bør-

nene deltagende kan pege og snakke om bogens indhold.  

 

Vi sprogvurderer også børnene i alderen 3-6 år, for at få en ekstra viden om hvordan vi skal tilrettelægge de 

pædagogiske miljøer for at stimulere den sproglige udvikling endnu mere. Vi bruger indimellem også pikto-

grammer for at visualisere dagens skift, rutiner, aktiviteter osv., da dette understøtter det verbale, og giver 

en tryghedsfølelse for børnene at både se og høre hvad de skal i løbet af dagen. Vi er begyndt at erhverve 

os en bredere viden om ”tegn til tale”, så børnene bliver præsenteret for enkelte tegn og talen samtidig, 

f.eks. ordene og tegnene for spise, tørstig, ble, sut, mor og far m.v. Et redskab som vi har erfaret hjælper 

sproget på vej hos de mindste børn.  

 

Fællesskab skaber udvikling for barnets sprog og sproget åbner op for fællesskaber. Børnene bruger deres 

sprog i alle de fællesskaber det indgår i, f.eks. ved at der kommer lyde eller gestikuleren fra et mindre barn, 

så kan et større barn aflæse at barnet ønsker et bestemt dyr eller lignende. Så på denne måde får børnene 

øjnene op for hinanden, hjælper hinanden og leger med hinanden. Vi hjælper med at italesætte barnets be-

hov i forhold til andre børn i deres indbyrdes samspil, og støtter dem i at forstå hinanden og få en leg i 

gang. Børnene spejler sig i hinanden og øver sig sammen i legen via gestik, mimik og afprøver nye ord for 

at se hvordan de andre børn reagerer.  

 

Vi er tydelige når vi giver beskeder til børnene så de ved hvad der skal foregå, eksempelvis ”nu skal vi 

komme dyrene i kassen fordi vi skal til at spise”. Vi understøtter vores forklaringer, ved at vise hvad det er vi 

skal, og tilknytter ofte fysisk kontakt med en hånd på skulderen eller lignende, for at hjælpe barnet til en for-

ståelse af det vi skal gøre. Vi er også tydelige i vores sprog og handlinger ved at sætte ord på hvad den 

voksne gør, f.eks. ”jeg giver dig lige dine strømper på” eller ”jeg tørrer lige din næse” m.m., da dette kan 

medvirke til at barnet er forberedt på det vi gør, og at barnet hører ordene forud for den kommende hand-

ling.  

 

Praksiseksempel: 
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Deltagende: P – 2,7 mdr. og J – 2,9 og stuepædagog.  

Børnene er nogenlunde på samme sproglige stadie. Pædagogen går med de to børn alene ind i et rum, 

hvor børnene sætter sig op ved et bord over for hinanden. De skal spille vildkatten. 

 

Pædagogen giver børnene hver to plader med en masse forskellige billeder af ting på. P begynder med det 

samme at nævne nogle af de ting som hun kender, som er afbilledet på pladerne foran hende. 

Pædagogen trækker en brik med en traktor op af kassen. P udbryder med det samme, at det er en traktor, 

traktor. Pædagogen spørg: ’Hvem har traktoren’. Begge børn kigger ned på deres plader. Meget stille siger 

J: ”Der er traktoren” og peger på P’s plade. ”JA” råber P glad og siger tak, da hun får brikken. Pædagogen 

trækker en ny brik op og siger: ”Dette er en aubergine, aubergine. Det er en grøntsag som man kan spise”. 

P siger: ”Mig har smagt sådan en derhjemme”. Derefter trækker pædagogen en ny brik op med en cykel og 

spørger: ”J hvilken farve er cyklen? ”. Med det samme råber P: ”Den er gul”. Pædagogen siger: ”Det er rig-

tigt P, men nu var det lige J’s tur”. Pædagogen spørger J igen og J svarer: ”Gul”. ”Har du en cykel der-

hjemme P” spørger pædagogen. P fortæller at det har hun og den er lilla. Da P er færdig fortæller J at hun 

også har en cykel og at den også er lilla. De snakker lidt om cyklerne inden de spiller videre.  

 

Dette læringsmiljø understøtter:  

 

- Det primære formål med aktiviteten er at udvikle børnenes sprog og ordforråd.  

- Idet at pædagogen bliver lyttet til og der bliver spurgt ind til om det er noget de kender hjemmefra, 

øges  børnenes forståelse for begreber og virkelighed. Det giver dem samtidig en samhørigheds- 

og fællesskabsfølelse i interaktionen. 

- Pædagogen er rollemodel både ved at lære fra sig af nye ord samt at der bliver snakket om sam-

menhæng mellem billeder og virkelighed.    

- Børnene lærer at vente på tur, hvilket gør at de øver sig i at give plads til andre. 

 

Praksiseksempel: 

 

Aktiviteten er rundt om bordet i forbindelse med spisesituationen.  

Mens de hurtigspisende børn venter på at alle omkring bordet får spist, igangsætter pædagogen en ordleg, 

valgt på skift af de seks børn i alderen 4,5 til 5 år. Det er f.eks ."skibet er ladet med" eller " Gæt et dyr" ud 

fra ledetråde. 

 

Der opnås en hyggelig atmosfære og ventetiden har et formål som kan opleves meningsfyldt for de børn 

der er færdige med at spise. 

Det kan samtidig styrke fællesskabsfølelsen blandt børnene. 

 

Dette læringsmiljø understøtter: 
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At børnene kan hente inspiration hos hinanden, for at styrke fællesskabsfølelsen. 

At børnene kan lytte og vente uden at afbryde hinanden, for at alle bliver set, hørt og oplever at det "jeg" 

siger” bliver meningsfyldt. 

At børnene benytter begreber som "oppe i et træ", "under vand" og lignende, for uddybende kommunikation 

og udvidelse af begrebsforståelse. 

 

 

 

 

  



37 

 

Børnehuset Skjoldungerne 2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

 

 

Krop, sanser og bevægelse 

”Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, 

eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – 

lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.  

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for er-

faring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation 

og relationsdannelse udgår fra kroppen”. 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med 

mange forskellige måder at bruge kroppen på.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde 

både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem-

melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og 

bevægelse? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

I Skjoldungerne indtænker vi bevægelse i vores dagligdag både inde og ude, og både store og små bevæ-

gelser. Vi laver bevægelse og sanseaktiviteter, der giver deltagelsesmuligheder for alle og inddrager børne-

nes stemmer. Vi støtter de børn, der har brug for hjælp, og er parate til at justere aktiviteten undervejs, hvis 

situationen kræver det. 

 

Børn gør ofte som de voksne gør – ikke nødvendigvis hvad de siger. Derfor er vi opmærksomme på, at vi 

er rollemodeller for børnene. Nogle gange betyder det, at vi voksne må vise vejen. Vi må kravle, hoppe, 

danse, fjolle, trampe osv. sammen med barnet, så det kan se og opleve, hvordan kroppen kan bruges på 

mange forskellige måder. De voksnes begejstring smitter af på børnene. 
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Barnet lærer og sanser igennem kroppen, derfor er det vigtigt, at alle børn har mulighed for at bevæge sig 

og sanse sig selv og sin omverden. Hos os sker det blandt andet ved, at barnet forventes at være aktivt del-

tagende i, hvad der sker i Skjoldungerne i løbet af dagen. 

 

Fra barnet har lært at gå, kan det selv gå ind i institutionen, og også bære en lille taske. Børnene støttes i 

selv at tage tøj af og på, vaske hænder, rydde op og hjælpe til med dagens gøremål, naturligvis med støtte 

fra en voksen og med hensynstagen til det enkelte barns alder og nærmeste udviklingszone. 

Vi har fokus på, at vores legeplads er kuperet og indeholder bevoksning og træer som børnene kan klatre i, 

gemme sig under og krybe igennem, alt sammen oplevelser der udfordrer børnenes sanser og kropsbe-

vidsthed. På legepladsen har vi mudderkøkkener og vandpytter som børnene leger og hopper i når det reg-

ner. Vi mærker og sanser alle de forskellige vejertyper og taler med børnene om hvilket tøj der passer til det 

aktuelle vejr. Børnene lærer på den måde selv at mærke varme og kulde på kroppen. 

 

Børnene er med til at bage i køkkenet, hvor de oplever og mærker forskellige dufte og konsistenser når de 

f.eks. ælter dejen. Taktilsansen (Følesansen) stimuleres gennem berøring af huden, og derfor er det vigtigt 

at lade barnet mærke på verden.   

Vi bruger nærmiljøet til gåture, der udfordrer børnenes udholdenhed, besøger naturområder og andre lege-

pladser for at bryde børnenes vante bevægelsesområder. Vi bruger den rige natur i Lejre, hvor børnene 

kan bruge deres sanser ved skov og vand, blandt andet Ledreborgskoven, Sagnlandet og åen. Her lytter vi 

til fugle, vand og stilheden. 

 

Vokseninitierede bevægelsesaktiviteter vil veksle mellem at få pulsen op, så som løb, dans eller fangeleg 

og aktiviteter såsom yoga, afslapning til stille musik, fodbad, hviletid eller dybe tryk på kroppen, for at skabe 

ro eller sanse på en anden måde. 

Vi tilbyder ligeledes børnene forskellige typer af bevægelsesaktiviteter, som styrker kropsbevidstheden 

f.eks. dans, hvor man omdanner indtryk til udtryk. Gennem bevægelse til musik kan man udtrykke følelser, 

der kan være svære at sætte ord på. Det styrker børnenes evne til at aflæse hinanden og forstå andres 

kropssprog. Vi tilbyder, rytmik og musik, hvor man sanser og bevæger sig til forskellige rytmer, og drama, 

hvor man med sin krop kan lege man er en anden og udfolde sin krop på forskellige måder.  

 

Vi tilrettelægger, for de større børn, et læringsmiljø om temaet 1. hjælp. Vi taler om, hvad de forskellige dele 

af kroppen hedder og hvad de bruges til, hvornår og hvordan vi mærker noget gør ondt og når noget er rart. 

Vi taler også om hvilke organer der kan være knyttet til forskellige følelser. På den måde styrker vi børnene 

i at mærke dem selv og kroppens signaler. Vi hjælper børnene med at få tegnet omridset af deres krop på 

et stort stykke papir, hvorefter børnene selv tegner hår, ansigt, negle, tøj mm. Det støtter børnene i deres 

kropsidentitet. 

Hver gang barnet oplever at mestre, opnår det mod til at bevæge sig og udfordre sig selv lidt mere. Det er 

vigtigt da kroppen er grundlaget for børnenes deltagelse i samfundets forskellige fællesskaber. Gennem 

kropslige erfaringer undersøges f.eks.” hvem er jeg”? ”hvad kan du”? – ”kan jeg mon også det” og således 
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udvikles kropsidentiteten via kropslige erfaringer i det sociale samspil. Kroppen er sæde for såvel det psyki-

ske som det fysiske helbred. 

 

Vi tilbyder endvidere børnene bevægelsesaktiviteter, der udfordrer samarbejde, balance, koordination, smi-

dighed og styrke. Det kan f.eks. være at spejle sig i hinanden, dreje, hoppe på sten, slå kolbøtter, hinke, 

rulle, forhindringsbaner, motionsløb og cykle på legepladsen eller i nærområdet. I forskellige bevægelses-

lege inspirerer børnene hinanden til at bruge deres kroppe på mange forskellige måder både ude og inde. 

Gennem legen får børnene sanselige oplevelser når de f.eks. gynger, leger i sandkassen og mærker san-

det, går på forskellige underlag evt. med bare tæer, maler, eller leger med modellervoks. 

Barnet lærer at mærke og tolke sin krops signaler f.eks. når det kildrer i maven, når man er kravlet højt op i 

træet eller når gyngen gynger hurtigt. Barnet får trænet sin vestibulære sans og herved lærer barnet sine 

grænser at kende. Det udvikler barnets kendskab til og tryghed ved kroppens reaktioner. 

 

Foruden ovenstående aktiviteter støtter eller igangsætter vi aktiviteter, hvor barnets finmotorik bliver udfor-

dret f.eks. ved at; male med pensler, tegne, klistre, klippe med saks, smøre sin egen mad, hælde mælk op, 

spise med kniv og gaffel, knappe sit tøj, og lave perleplader. 

Ved vores måltider er serveringen særligt tilrettelagt, så børnene sanser alle farverne på fadet og bliver til-

budt smagsprøver. De dufter maden fra køkkenet og vi taler med børnene om hvad det er for en duft, hvad 

der er i skålen eller på fadet, og hvad vi skal have at spise. Barnet får styrket olfaktoriske (lugte), gustatori-

ske (smags) og visuelle (syns) sansen. 

  

Vi inviterer børnene til at få mange forskellige kropslige erfaringer hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg 

er nøglebegreber. Det pædagogiske personale er nysgerrige og følger børnenes bevægelsesinitiativer så 

børnene oplever selv og medbestemmelse. 

Forældrene inddrages via dialog og som samarbejdspartnere med hensyn til at give børnene gode betingel-

ser for bevægelse og kropsbevidsthed.  

 

Praksiseksempel: 

Aldersgruppen er de 3- 4 årige. 

Det er mandag. Det regner meget og vi beslutter at blive inde. Flere af børnene har meget energi og bruger 

store stemmer og hurtige kropsbevægelser. 

Aktiviteten: vi imødekommer børnene i deres høje arousal og bruger den til læring. Vi har lavet aktiviteten 

flere gange og det er en leg de kender godt og kender grundreglerne for at være med i.   

1. vi skal passe på hinanden 

  2. det skal være sjovt for alle at være med 

  3. vi skal undgå at røre hinanden 
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Avra for Laura sættes på (en cd med bevægelses lege), så den voksne kan lege med og støtte de børn, der 

har brug for hjælp til at lytte og udføre aktiviteten. 

 

Dette læringsmiljø understøtter: 

 

-  At børnene for brugt deres energi i et fællesskab og rammesat leg 

-  At de bliver gode til at mærke sig selv og passe på andre omkring dem på trods af høj arousal 

-  At de kan udøve forskellige motoriske udfordringer, eks. stå på 1 ben, hoppe, dreje rundt uden at blive for 

rundtosset 

-  At de kan lytte til hinanden og spejle hinanden i mimik og kropssprog 
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Natur, udeliv og science 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en 

social og en kognitiv dimension.  

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første 

erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er 

også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem 

menneske, samfund og natur.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, 

som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at 

opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for 

betydningen af en bæredygtig udvikling. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger natur-

fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, 

virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, 

udeliv og science? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science  

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

 

Natur og udeliv er en stor del af livet i Skjoldungerne. Den findes på legepladsen, i nærmiljøet, i skov og på 

strand. De steder der ikke findes i vores nærmiljø, kommer vi til med telebus / bus. Naturen bruges til at 

lære nye ting, udforske ting og afprøve sig selv og omgivelserne, og børnene bevæger sig, og bruger viden 

og fantasi, når de færdes ude. Vi færdes ude i naturen og følger årstidernes gang, så børnene oplever hvad 

der sker i naturen året igennem.  
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Hvert år er der en Planteuge i hele institutionen. Her kommer børnene med en plante/blomst som de er 

med til at plante. I den uge bliver der også sået og plantet andre ting, og efterfølgende er børnene med til at 

passe og pleje planterne. Når det er klar til at blive høstet, bliver det bl.a. en del af Høstfesten som afholdes 

i efteråret. Vi har et væksthus, hvor der gror planter i sommerperioden, og hele året kan børnene opholde 

sig der inde og lave forskellige ting.  

 

Børnehaven; Legepladsen består, foruden legeområder med legestativer mm, også af skovområder. Her 

fordyber børnene sig i at finde små dyr, lege med grene og andre naturting de finder, og sætter på den 

måde gang i lege med naturens materialer. 

I hver afdeling er der bålplads. De bruges til forskellige aktiviteter, f.eks. bål mad. Bålet bruges også til at 

samle børnene og på den måde skabe et fællesskab. Et socialt fællesskab der giver ro og tid til at snakke 

sammen og lytte til hinanden. 

Ture i nærmiljøet, i skoven og på stranden kan være en planlagt aktivitet, hvor indholdet er fastlagt på for-

hånd. Det kan også være en tur, hvor vi møder dyr og ting som vi stopper op og fordyber os i og undersø-

ger nærmere. Begge ture giver børnene ny viden, de kan stille spørgsmål og sammen opsøger vi ny viden. 

 

Science stifter børnene bekendtskab med hele tiden. Det sker i rutinerne, planlagte aktiviteter og deres leg. 

Indenfor har vi forskelligt legetøj, der indeholder former, farver osv. Børnene bygger og eksperimenterer 

f.eks. med Magneter, Duplo og LEGO. Ude på legepladsen har vi byggebrædder, som børnene f.eks. byg-

ger huse og stole af.  

I perioder arbejder vi fælles i hele huset med temaer fra de pædagogiske læreplaner. F.eks. med Science, 

hvor alle stuer skal komme med et projekt som de viser frem for hinanden på en ”markedsdag”. Børnene er 

igennem en proces hvor de eksperimenterer, laver ting og til sidst viser det frem for deres kammerater. 

 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimen-

sion. Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenska-

belige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og sam-

spillet mellem menneske, samfund og natur. 

 

Vuggestuen  

Natur og udeliv: Vi har i den ene vuggestueafdeling en hønsegård med 3 høns. Vuggestuebørnene er me-

get interesseret i hønsene, hvad de spiser, hvor de sover og om de har lagt æg. De finder mælkebøtteblade 

til hønsene og kan bruge lang tid på at putte bladene gennem hønsenettet til dem. Vi tager hønsene ud så 

børnene kan røre ved dem og lære at være forsigtige når de omgås dem. På skift er børnene med en med-

arbejder inde hos hønsene, her giver de dem frisk vand og mad og ser om der er æg. Hvis der er æg, får 

børnene dem med hjem.  

Vi er stort set udenfor hver dag hele året, enten på legepladsen eller på gåture. Det giver børnene viden om 

de forskellige årstider. Vi har store dejlige legepladser, som skaber mulighed for fantastiske læringsmiljøer. 



43 

 

Børnehuset Skjoldungerne 2020-2022  Lejre Kommune – ”Vores Sted” 

 

Vi har sandkasser, rutchebaner, gynger og beplantninger som giver fornemmelse af ”skov”. Vi går sammen 

på opdagelse på legepladsen, hvor vi f.eks. finder myrer, kastanjer, snegle og forskellige blade.  

 

Science: Science handler om at gribe, understøtte og kvalificere børnenes nysgerrighed og sammen gå på 

opdagelse i bl.a. naturvidenskabelige fænomener og matematikkens verden. Science på vuggestue niveau 

er f.eks. når vuggestuebørnene erfarer at den store vinterstøvle har svært ved komme igennem benet i fly-

verdragten. I vuggestuen har børnene en begyndende matematisk opmærksomhed, vi taler om størrelser, 

mængder, mønstre og tæller. Personalet er nærværende og nysgerrige i vores samspil med børnene.   

 

Praksiseksempel: 

 

Ude på legepladsen, nede i skoven er der en gruppe børn der graver efter dyr i skovbunden. De tager de 

dyr op de finder og viser dem til hinanden. De fortæller hvilket dyr det er og hvad det spiser. Børnene ved at 

når de er færdige med dyrene og insekterne, skal de tilbage til der hvor de blev fundet, da de også har en 

familie. 

 

Dette læringsrum understøtter: 

Børnenes nysgerrighed for naturen 

Giver børnene en ansvarsfølelse overfor dyrene 

Giver anledning til dialog mellem børnene 

 

Praksiseksempel: 

 

Det har i lang tid været frostvejr. 

Børnene i vuggestuen er ude på legepladsen. Personalet på stuen har fundet nogle spande frem, og bør-

nene går rundt i legepladsens i lille skov og samler blade, grankogler og små pinde op, som de kommer i 

deres spande. De er meget optaget af det, og snakker om hvilke ting de har lagt i deres spande. 

Da alle har fyldt deres spande henter den voksne en vandkande og nu hældes der vand i spandene så det 

dækker det der er i. 

Bagefter sættes spandene væk. 

Et par dage efter går de hen og ser til spandene igen, vandet er nu frosset til is. 

Børnene får deres spand, de fleste kan kende det som de havde samlet sidst. Ved at vende spanden får de 

isklumpen ud, og kan nu befrie de ting der er i isen.  

Nogle kaster isen ned i jorden så den knækker, andre finder noget at slå på isen med, mens andre igen går 

rundt med isen i hånden.  

 

Dette læringsrum understøtter: 
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Formålet har her været at eksperimentere og understøtte børnenes forståelse for naturvidenskabelige fæ-

nomener, og styrke børnenes nysgerrighed og forståelse for natur og vejrforhold. Børnene udvikler samtidig 

deres ordforråd, sproglige- og sociale udvikling.  
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Kultur, æstetik og fællesskab 

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, 

ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.  

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig 

selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres 

omverden.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige for-

mer for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og 

værdier.  

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople-

velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, 

kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, 

redskaber og medier. 

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, 

æstetik og fællesskab? 

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

▪ Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab 

▪ Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag  

▪ Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer. 

Kultur, æstetik og fællesskab 

 

Gennem vores pædagogiske læringsmiljøer har vi fokus på kultur, æstetik og fællesskab hos børn. Alle 

børn bliver præsenteret for mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere.  

 

I Skjoldungerne gør vi meget ud af traditioner og det fællesskab der opstår, når alle børn f.eks. fejrer en be-

givenhed eller deltager i det tilbagevendende motionsløb. Det er vigtigt, at børnene får kendskab til 
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forskellige kulturer og får forståelse for egen og andres kulturelle værdier og baggrunde. Vi arbejder ud fra 

et årshjul som kulturudvalget, der består af personale, tilrettelægger en gang om året.  

 

Fejring og traditioner i Skjoldungerne: Vi fejrer fastelavn, påske, Sankt Hans, Halloween, Lucia og jul.    

Derudover fejrer vi fødselsdage, både børnenes og Skjoldungernes. Vi er med i affaldsindsamlingen, har en 

plante/bedsteforældredag og en høstfest for børn og forældre. 

Igennem mad fra andre lande, som køkkenet laver en gang om måneden, snakker vi om andre lande, hvad 

spiser de, og hvilke lege/sange findes der.    

 

Børn erobrer verden gennem kroppen, sanserne og fantasien. Sanserne er aktiveret i de fleste æstetiske 

praksisser. F.eks. når børn lytter til musik, når de arbejder med materialer i forskellige teksturer, eller når de 

hopper og snurrer rundt, mens de danser. 

Vi arbejder kreativt med materialer, der har forskellig tekstur og form, f.eks. klistret, hårdt/blødt, koldt/varmt 

osv. Vi er opmærksomme på, at børnene, udover de voksenstyrede aktiviteter, selv skal have adgang til 

forskellige materialer, så de får mulighed for at eksperimentere og udfolde deres ideer. 

Vi udsmykker institutionen med børnenes kreative produkter, på den måde får børnene mulighed for at op-

leve, at de sætter præg på deres egen hverdag. At være sammen om en udsmykning giver børnene mulig-

hed for at snakke om den kulturelle og æstetiske oplevelse og bidrager til deres følelse af fællesskab. 

 

At æstetiske praksisser er sanselige og kropslige, skaber et særligt potentiale for læring – både følelses-

mæssig-, social- og kognitiv læring, fordi børn netop lærer gennem sanser og krop.  

Vi arbejder med musik, toner og rytme, drama, fortællinger og litteratur, sanglege og rytmik, hvor man bru-

ger kroppen.  

 

For at udvide paletten af æstetiske indtryk, bruger vi dels de kulturelle tilbud, der findes i området og vi får 

besøg af f.eks. musikskolen eller et teater. 

Vi tager på ture i nærområdet. På biblioteket, til Sagnlandet og Jættestuen. Besøger kirken,   

Mannerupgård og Roskilde by, hvor vi tager til koncert i Byparken, besøger Domkirken og oplever det at 

værre på tur i en større by. 

Disse fælles oplevelser er med til at styrke fællesskabet, når børnene har de samme kulturelle oplevelser.  

 

Praksisbeskrivelse: 

 

En gruppe vuggestuebørn i alderen 2-3 år sidder klar ved bordet, de skal sammen med pædagogen ekspe-

rimentere med kartoffelmel og vand. De er nysgerrige på blandingen af kartoffelmel og vand, som er blan-

det i en stor skål. De får hver en skefuld af blandingen ned på bordet foran dem. En pige på 2,10 år kigger 

lidt ned på massen, mens de andre børn begynder at sanse og udforske hvad man kan med kartoffelmel. 

Pædagogen sætter ord på, og viser at massen både kan flyde ned mellem hænderne og hvis man tilføjer 

mere kartoffelmel, kan den også blive fast og formbar. Pigen der før blot kiggede bliver nu nysgerrig og 
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sætter fingrene i massen. Pædagogen ser det og får øjenkontakt med pigen, som smiler og siger ”Se lige, 

jeg gjorde det”. Pædagogen svarer ”Ja du gjorde, det er rigtig godt”. Børnene og pædagogen snakker i fæl-

lesskab om, hvordan kartoffelmelet føles i hånden.  

Børnene rækker deres ene hånd frem og pædagogen hælder en skefuld ud over hånden, nogle synes det 

føles rart og nogle synes det klistrer. Pigen bliver mere modig undervejs, og vil også gerne have det hældt 

ud på hånden.  

Børnene eksperimenterer herefter et stykke tid med at tilføje henholdsvis vand og kartoffelmel.   

 

Dette læringsrum understøtter: 

I aktiviteten skabes et læringsmiljø der aktiverer børnenes sanser og deres lyst til at eksperimentere med 

kartoffelmel og vand. Børnene er aktive deltagere, hvor de oplever at der kan være forskellige grader af del-

tagelse. Pædagogen understøtter børnenes deltagelse og udfordrer børnenes kreativitet og nysgerrighed. 

Den pædagogiske aktivitet støtter børnene i at være i et fællesskab, hvor de iagttager og inspirerer hinan-

den til at få mod til at prøve nyt.    

 

Praksisbeskrivelse: 

Aktivitet: vandfarve billede maleri 

 

Der sidder fire børn ved et bord i malerværkstedet. De har farvelade, vand og papir til rådighed. Børnene 

eksperimenterer i starten tavst med at dyppe deres pensler i vand og så ned i en af farverne. Nogle af bør-

nene prøver at dyppe i to farver lige efter hinanden og tager penslen over på papiret for at se hvad farven 

bliver til. 

Efter lidt tid begynder to af pigerne som sidder ved siden af hinanden, at interagerer med hinanden. Der 

opstår her en dialog omkring deres farvevalg og herigennem et samspil hvor de hjælper og roser hinanden. 

Pige 1 “ Hvilken farve skal du bruge nu?” 

Pige 2 “ Jeg maler med den røde farve, på mit billede”, “hvad maler du på dit billede?” 

Pige 1 “ Jeg maler en regnbue som er mange farver og skinner i solen” 

Pige 2 “ Den er flot. Jeg vil også male en regnbue i mange farver, som skinner i solen” 

 

Dette læringsmiljø understøtter:  

 

Børnenes resultat varierer ud fra det enkelte barns forudsætning og forståelse for farvelade arbejde. 

Som videre arbejde med projektet kunne man have inddraget f.eks. bogen “Mimbo Jimbo laver kunst” som 

handler netop om at eksperimentere med farver og maling. 

Denne aktivitet bidrager bl.a. til: Finmotorik, børnefællesskab, børneæstetik, farvelære, sprog mv. 
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Evalueringskultur 

 
 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og 

kvalificere det pædagogiske læringsmiljø. 

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med 

henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål og herunder en 

vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, 

læring, udvikling og dannelse.  

Evalueringen skal offentliggøres. 

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam-

menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den 

pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.” 

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51 

 

Det er ikke et lovkrav at beskrive dagtilbuddets dokumentations- og evalueringspraksis i den pædagogi-

ske læreplan, men det kan være en fordel i udarbejdelsen af læreplanen at forholde sig til den løbende 

opfølgning og evaluering af indholdet i læreplanen. 

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske lærings-

miljø?  

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder 

sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål? 
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I Skjoldungerne vil vi i denne læreplansperiode, have et øget fokus på at få etableret en evalueringskultur. 

Vi fik i efteråret 2020 uddannet to pædagoger som faglige fyrtårne. Deres rolle bliver at kvalificere arbejdet 

på de enkelte stuer, sådan at alle medarbejder får et ejerskab. 

Vi er inspireret af materialet fra Eva, hvor skabelonen skaber en ramme for en struktureret dialog og 

analyse. Vi har faste planlagte stuemøder fordelt hen over året, hvor der er en fast dagsorden. Et af 

punkterne er evaluering. For at sætte mere fokus på evaluering skal vi på vores personaledag 1. oktober 

arbejde en hel dag med evaluering. Fokus vil være på inddragelse af barnets perspektiv og børnemiljø. 

Vi vil sammen med materialet fra EVA også benytte SMTTE modellen som mange af vores kollegaer er 

bekendte med. 

Vi har det næste halve år fokus på at blive dygtigere til at dokumentere igennem praksisfortællinger og gøre 

hinanden og forældregruppen opmærksomme på den pædagogiske praksis og hvordan vi fastholder vores 

fokus på gode læringsmiljøer. 

 

 

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert an-

det år? 

Ved brugen af refleksion, evaluering og dokumentation skaber vi rum for at børnene oplever trivsel, udvik-

ling, læring og dannelse. Derfor er det også vigtigt at vi løbende på stuerne evaluerer praksis løbende, og 

denne viden også bliver delt med de øvrige medarbejdere.  

I arbejdet med de styrkede læreplaner, blev mange pædagogiske emner og faglige snakke vendt. Disse 

snakke bliver nu integreret som pædagogiske fagtemadrøftelser på vores personalemøder og stuemøder 

ex. Læringsmiljø udfra børneperspektiv og æstetik eller børns leg. På denne måde får inddraget vores pæ-

dagogiske læreplan.  

 

Systematikken og fokus på evaluering og det løbende arbejde med læreplanerne, vil skabe fundamentet for 

evalueringen af den pædagogiske læreplan i efteråret 2023. 

 

Samarbejdet med vores m bestyrelse og børnemiljøvurdering skulle også meget gerne være med til at op-

kvalificere vores læreplaner. 
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Her kan I finde yderligere inspiration til arbejdet med den pædagogiske læreplan 

Til at understøtte og inspirere jeres videre arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan er der udviklet en 

række øvrige materialer. Alle inspirationsmaterialer – nuværende og kommende – kan findes på 

www.emu.dk/dagtilbud 

 

   

Redskab til 
selvevaluering er 
en ramme til 
systematisk at 
analysere jeres 
praksis inden for 
centrale områder i 
den styrkede 
pædagogiske 
læreplan. 

Redskab til 
forankringsproces 
indeholder fem 
tilgange til, hvordan 
I kan arbejde med 
forandring og 
forankring af et 
stærkt pædagogisk 
læringsmiljø. 

Film introducerer indholdet i og 
illustrerer hovedpointer fra 
publikationen Den styrkede 
pædagogiske læreplan. 

   

 
 
 

Forskellige tematiske materialer dykker ned i viden om et tema og giver 

inspiration til dialog og handling. Her er bl.a. materialer om evaluerende 

pædagogisk praksis, som understøtter en systematisk tilgang til det at evaluere. 

 

Der offentliggøres løbende nye temaer.  

 

Alle materialer kan findes på www.emu.dk/dagtilbud 
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